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sudut tertutup primer meskipun akhir-akhir ini iris 
plateau dan blok lensa juga berperan pada sudut 
tertutup primer kronis. Sudut tertutup primer hanya 
terjadi karena predisposisi anatomi tanpa ada 
kelainan patologi yang menclasari. Sudut Tertutup 
Primer Akut terjadi bila ada peningkatan TIO 
mendadak karena terjadi blok dari trabekular 
meschwork oleh iris.' 

Sudut Tertutup Primer Akut merupakan salah 
satu kegawatdaruratan di t idang mata. Ada pun 
terapi definitif pada Sudut Tertutup Primer Akut 
adalah iridektomi baik laser rnaupun pembedahan. 
Namun pada 60% mata yang telah dilakukan 
lridotomi Laser dilaporkan terjadi peningkatan 
tekanan intra okuler (TIO) yang memerlukan terapi 
lebih lanjut, sedangkan pada beberapa mata 

PENDAHULUAN 
Sudut tertutup primer merupakan keadaan 

kompleks yang dapat memicu terjadinya glaukoma. 
Prevalensi sudut tertutup primer lebih tinggi di Asia 
Timur dibanding Eropa. Diperkirakan 91 % kebutaan 
bilateral di China disebabkan glaukoma sudut 
tertutup primer. Tingginya pervalensi ini didukung 
oleh perbedaan struktur anatomi sudut dan bilik 
mata depan. Beberapa study menunjukkan bahwa 
kedalaman bilik mata depan lebih dangkal pada Asia 
Timur daripada Eropa, serta mekanisme blok pupil 
sangat dominan untuk terjadinya penutupan sudut 
pada masyarakatAsia, meskipun secara umum tidak 
semua menerimanya.'·2 

Blok pupil relatif menjadi penyebab tersering 
dan yang mendasari lebih dari 90% kasus terjadinya 

Korespondensi: Elisabeth Srisubekti, c/o: Bag./SMF llmu Penyokit Mata Fakultas Kedokterar Universitos Airlangga I 
RSU Dr. Soetamo. JI. Mayjend. Prof. Dr. Moeslopo 6-8 Surabaya 60286 

Keyword: pupillary block, gonioscopic, APA(, irideclomy. 

Primary Angle Closure (PAC) is complex disease enlily as a leading cause of glaucoma. In P,\C !here is no underlying 
pathology, only an anatomic predisposilion. An eye tho! is anatomically predisposed to develop ungle closure has several 
faclors to precipilale an attack. Pu pillory block is the most frequent cause of angle closure and i:; the underlying co use of 
most cases of primary angle closure. Acute Primary Angle Closure (APAC) occurs when intra ocular pressure (IOP) rises 
rapidly as a result of relatively sudden blockage of trobeculor meschwork by iris. The rise of 10) lo relatively high levels 
causes corneal epithelial edema, which is responsible for the visual symptoms. APAC is one of the most important 
ophthalmic emergencies and con co use blindness rapidly. Definitive diagnosis depends on the gonioscopic verification 
of ongle closure. The definitive treatment for APAC is irideclomy, laser or surgical. Thus, proph-lcctic iridectomy should 
be performed in the contrnlaterol eye. 

ABSTRACT 

Elisabeth Srisubekti, Nurwasis 
Bog./SMF llmu Penyokil Mala Fakultas Kedokteron Universilas Airlngga/RSU Dr. Soetomo, SL rabaya 
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FAKTOR RESIKO 
Ada beberapa faktor resiko yang berpengaruh 

pada konfigurasi bilik mata depan untuk berkembang 
menjadi sudut tertutup primer yaitu : 
Ras 

Prevalensi glaukoma sudut tertutup primer 
meningkat pada usia lebih dari 40 tahun dengan 
variasi terbesar tergantung pada ras. Pad a kulit putih 
0.1 %-0.6%, 0.1 %-0.2% pada ras Afrika, 2.1 %-5% 
ras Inuit, 0.4%-1.4% pada ras Asia Timur, 0.3% 
Jepang Bentuk akut lebih sering pada ras kulit putih 
sedangkan bentuk kronis lebih sering pada Afrika 
danAsian.19 

Biometri 
Pasien dengan sudut tertutup primer 

mempunyai segmen anterior yang kecil dan padat 
serta axial length pendek. Faktor presdisposisi yang 
penting untuk terjadi sudut tertutup adalah bilik mata 
depan dangkal, lensa tebal dan kurvatura anterior 
lensa meningkat, axial length pendek dan diameter 
serta radius kurvatura kornea kecil. Kedalaman bilik 
mata depan kurang dari 2.5 mm cenderung untuk 
menjadi sudut tertutup primer dan sebagian besar 
pasien dengan sudut tertutup primer mempunyai 
kedalaman bilik mata depan kurang dari 2.1 mm.' 
Usia 

Sudut tertutup primer jarang terjadi pada usia 
kurang dari 40 tahun. Prevalensi meningkat dengan 
usia dekade lebih dari 40 tahun. I Peningkatan 
insiden dengan usia dapat dijelaskan karena dengan 

salah satu faktor resiko primer. Menurut Kanski 
(2003) Glaukoma sudut tertutup primer akut 
didefinisikan sebagai suatu keadaan peningkatan 
TIO yang disebabkan penutupan sudut sebagian 
atau seluruhnya oleh iris perifer sehingga terjadi 
obstruksi aliran humor akuos. Sampai saat ini 
Glaukoma sudut tertutup primer tidak didefinisikan 
adanya kerusakan saraf optik, hal ini yang 
membedakan dengan definisi glaukoma pada 
umumnya. Namun kecenderungan akhir-akhir ini 
perbedaan terminologi tergantung ada tidaknya 
neuropati optik. Kecenderungan ini khususnya pada 
sudut tertutup primer dimana beberapa penelitian 
mencoba membuat terminologi tersebut rmrrp 
dengan yang digunakan pada sudut terbuka 
primer. '·1·8·9 
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Sudut tertutup mernpunyai karakteristik adanya 
aposisi iris perifer ke trabekular meschwork sehingga 
mengakibatkan obstruksi aliran humor akuos. 
Menurut European Glaucoma Society (EGS), Sudut 
tertutup primer sebaga i aposisi a tau sinekia yang 
menutup bilik mata depan yang disebabkan oleh 
sejumlah mekanisme. Keadaan ini dapat 
menyebabkan peninql.atan TIO dan perubahan 
struktur pada mata. Pc,da sudut tertutup akut, bilik 
mata depan tertutup oleh aposisi iridokorneal yang 
reversibel. Simmons 2006 mendefinisikan sudut 
tertutup sebagai aposis iris perifer dengan trabekular 
meschwork dan menyebabkan penurunan aliran 
humor akuos ke bilik mata depan. Pada sudut 
tertutup primer tidak ada kelainan patologi yang 
mendasari, yang ada hanya predisposisi anatomi. 
Sudut Tertutup Primer· Akut terjadi bila ada 
peningkatan TIO yang cepat akibat blok mendadak 
dari trabekular meschwork oleh trts." 

Terminologi qlaukorna sudut tertutup khususnya 
glaukoma sudut tertutup primer masih kurang ada 
keseragaman. Secara umum terminologi glaukoma 
merupakan penyakit yang mempunyai karakteristik 
neuropati optik dengan hilangnya defek lapang 
pandangan dimana peningkatan TIO merupakan 

I 

r 

I 

TERMINOLOGI 
TERMINOLOGI DAN 1:AKTOR RESIKO 

Sudut Tertutup Primer Jl.kut yang disertai katarak 
dilakukan fakoemulsifikc.si didapatkan TIO yang 
rendah dan sudut lebih terbuka. Akan tetapi hal ini 
masih mengundang kc ntroversi. Trabekulektomi 
juga merupakan terapi pada sudut tertutup primer 
akut terutama pada serangan akut yang 
terbengkalai a tau epis ode akut yang refrakter 
terhadap medikamentosa dan disertai tertutupnya 
sudut lebih dari 75% .. l\khir-akhir ini parasintesa 
disertai obat anti glaukcma juga menjadi alternatif 
pilihan untuk menurunka 1 TIO inisial meskipun perlu 
penelitian lebih lanjut.1•2•3·'·5 

Dalam praktek se-iari-narl tidak jarang kita 
menemukan pasien serangan akut sudut tertutup 
primer dan seharusnya ~ endekatan klinik emergensi 
kita terapkan untuk mencegah kerusakan saraf optik 
lebih lanjut yang pada akhirnya dapat mencegah 
kebutaan. Dengan alasan diatas maka penulis 
tertarik untuk menulis rnakalah ini. 

I • 

Sudut Tcrtutup Prirrier Akut · I 
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Gambar l. Mekonisme sudut tertutup: o. blok pupil 
relotif; b. iris bombe; c. kontok iridokorneol." 

kontraksi muskulus dilator oupil akan meningkatkan 
aposisi iris dan anterior, lensa, mempertinggi tingkat 
blok pupil fisiologis yang s ecara simultan membuat 
iris perifer lebih flaccid sehinqqa mengakibatkan 
tekanan bilik mata belakanq meningkat dan iris perifer 
terdorong lebih ke anterior, akhirnya iris kontak dengan 
permukaan kornea posterior dan TIO meningkat 
(gambar 1 ). Sedangkan .eori muskulus sphincter 
mengatakan bahwa kekuai an blok pupil terbesar dari 
muskulus sphincter saat diameter pupil sekitar 4 mm." 

Blok pupil merupakan penyebab tersering 
penutupan sudut dan ycing mendasari sebagian 
besar kasus sudut tertutup primer. Adanya blok pupil, 
aliran humor akuos dari bilik mata belakang ke bilik 
mata depan melalui pupil terganggu dan sumbatan 
tersebut menciptakan perbedaan tekanan pada bilik 
mata depan dan belakang dimana TIO bilik mata 
belakang lebih besar daripada bilik mata depan. Jika 
blok pupil ini meningkat, iris akan lebih terdorong 
kedepan atau sering disebut iris bombans (iris 
bombe). Hal ini diakibatkan iris perifer yang lebih ti pis 
dibanding central iris terd )rong ke depan menutup 
trabekular meshwork. Jika keadaan ini terjadi 
mendadak dan berat maka terjadi serangan akut 
yang disebut sudut tertutup akut, bila penutupan 
sudut partial dan agak ber.at maka akan timbul sudut 
tertutup intermitten atau subakut dan bila terjadi 
gradual serta peningkatar nya TIO meningkat pelan 
maka akan berkembang ;adi sudut tertutup kronis. 
Pada sudut tertutup akut bilik mata depan tertutup 
oleh aposisi iridokorneal dan dapat reversibel, 
sedangkan sudut tertutuo kronis penutupan bilik 
mata depan oleh sinekia anterior perifer sehingga 
irreversibel.1•5•5•9 

OIC{t2J 

PATOFISIOLOGI 
MEKANISME SUDUT TERTUTUP PRIMER 

Pada sudut tertutup primer jaringan trabekular 
meshwork normal dan peningkatan TIO disebabkan 
oleh sumbatan mekanik pada sudut sempit yang 
menghambat aliran humor akuos ke trabekular 
meshwork. Situasi ini hanya berlaku pada sudut 
sempit (menurutArthur Lim, 2002 disebut dangerous 
angle). Dan penting untuk dimengerti bahwa bila sudut 
tidak sempit tetapi terbuka dan luas, iris perifer tidak 
akan kontak dengan perifer kornea, sudut tidak tertutup. 
Juga penting untuk diketahui bahwa tidak semua 
mata dengan sudut sempit akan berkembang menjadi 
SudutTertutup Primer Akut, h anya sebagian kecil saja.5 

Patogenesa yang mendasari terjadinya sudut 
tertutup primer akut belum sepenuhnya dapat 
dijelaskan. Menurut Kanski (2003) terdapat dua teori 
yakni teori muskulus dilator yang mengatakan bahwa 

bertambah usia kedalaman dan volume bilik mata 
depan berkurang, terjadi peningkatan ketebalan 
lensa yang dapat mendorong lensa ke depan 
sehingga mengakibatkan peningkatan kontak 
iridolentikular. '·9·'0 

Gender 
Sudut tertutup primer dikatakan 2-4 kali lebih 

sering terjadi pada wanita dibanding pria. Tetapi 
perbedaan ini tidak cukup besar dapat menjelaskan 
predileksi seksual .11·9·10 

Riwayat keluarga 
lnsiden sudut tertutup primer meningkat pada 

first degree relatives. Pada kulit putih prevalensi 
tersebut dilaporkan 1 %-12%, sedangkan di China 
survey menunjukkan resiko 6 kali lebih besar pada 
pasien dengan riwayat keluarga sudut tertutup 
primer 1. 
Refraksi 

Sudut tertutup primer lebih sering terjadi pada 
pasien dengan hipermetropia terlepas dari golongan 
ras. Kedalaman dan volume bilik mata depan lebih 
kecil pada hipermetropia. 1 7·9·10 

Kelainan Sistemik 
Satu studi menunjukkan ada korelasi diabetes 

tipe 2 atau gangguan toleransi glukosa dengan 
kedalaman bilik mata depan. Akan tetapi belum 
sepenuhnya mekanisme tersebut dapat dijelaskan .9 

Sudut Tertutup Primer Akut : , 
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DIAGNOSA 
Gejala Klinik 

Secara umum gejala klinik sudut tertutup primer 
terbagi atas akut, intermitten atau subakut serta 
kronis. Serangan akut sudut tertutup primer secara 
klinis oleh Salmon, 2004 disebut juga sudut tertutup 
akut kongestif. Sebagian besar serangan akut hanya 
tejadi pada satu mata, sedangkan kurang dari 10% 
dapat menyerang kedua mata. Serangan akut 
tersering pada usia 55-56 tahun dan dilaporkan tiga 
kali lebih sering terjadi pada wanita. 1•55 

FAKTOR PENCETUS SUDUT TERTUTUP PRIMER 
AKUT 

Pada mata yang secara anatomi dapat 
berkembang menjadi sudut tertutup primer menurut 
Allingham (2005) mempunyai faktor-faktor pencetus 
untuk terjadinya serangan akut yaitu : 
Faktor penyebab midriasis 
Dim Illumination 

Umumnya serangan blok pupil terjadi pada 
keadaan pasien didalam ruang gelap seperti di 
teater, restoran, dll. 
Stres emosional 

Biasanya serangan akut terjadi pada keadaan 
stres emosional yang berat. Hal ini dapat dikaitkan 
midriasis terjadi akibat rangsangan saraf simpatik 
meskipun mekanisme yang sebenarnya belum dapat 
dijelaskan. 
Obat-obatan 

Midriatikum dapat mencetuskan serangan akut 
glaukoma sudut tetutup yang secara anatomi 
mempunyai resiko. Obat-obat antikolinergik dan 
adrenergik mempunyai resiko untuk dapat 
menimbulkan serangan akut. 

Faktor penyebab miosis 
Miotik terapi dapat juga mencetuskan serangan 

akut dimana bila miosis terangsang dengan 
membaca atau cahaya terang. Mekanisme ini 
memungkinkan terjadinya blok pupil relatif. 

dapat terdorong ke depan yang mengakibatkan 
terjadinya kontak dengan trabekular meschwork. 
Pada posisi ini aposisi lensa dan iris maksimal 
sehingga terjadilah blok pupil dan penutupan sudut. 1·5 

__ .,.,._ ... _,......_ __ _,,. . a.clt4s,r!.Ge;; ,;»,-~-....,-. ·-··' ·• .• ..,..,....~.,~.,. 

Faktor predisposisi in, akan meningkatkan blok 
pupil relatif. Peningkatan usia merupakan resiko 
tinggi untuk terjadinya blok pupil relatif seperti 
pertumbuhan lensa dan peningkatan kontak 
iridolentikular. Serangan sudut tertutup sering 
dipresipitasi oleh keadaan-keadaan minor antara 
lain dilatasi pupil. Perlu dicurigai bila mata middilatasi 
3.0-4.5 mm akan terjadi kecenderungan blok pupil. 
Dilatasi tersebut merelaksasi iris perifer sehingga 

Gambar4. a. pada sudut terbuka, aliran humor 
akuos ke trabe kular meschwork bebas, b. 
mekanisme blok pupil pada sudut sempit 
akan mengakibatkan suduttertutup.11 

Menurut Lim (2002) pasien dengan Sudut 
Tertutup Primer Akut rnempunyai beberapa 
karakteristik struktur antara lain diameter kornea 
yang kecil, radius kurvatura anterior dan posterior 
kornea kecil, bilik mata depan dangkal, axial length 
lebih pendek, lensa yang lebih tebal, radius kurvatura 
anterior lensa kecil ser1a situasi relatif lensa 
terdorong ke depan.5 

Gambar 3. UBM dengon £1ambaran iris bornbons." 

Gambar 2. Gambaran iris bombons." 

01~ I 
Sudut Tertutup PrimerAkut . 
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Dengan pemeriksaan lampu celah 
biomikroskop kedalaman bilik mata depan perifer 
bisa ditentukan dengan teknik Van Herick yakni 
membandingkan kedalaman bilik mata depan perifer 
dengan ketebalan kornea terdekat. Bila kedalaman 
bilik mata depan perifer l<urang dari seperempat 
ketebalan kornea maka sudut bilik mata depan 
kemungkinan potensial untuk tertutup. Pemeriksaan 
ini menjadi parameter diagnostik penting untuk sudut 
tertutup dengan sensltifttas 61.9% dan spesifisitas 
89.3%.9,12 

Gambar 6. Gamba ran kli 1ik Sudut Tertutup Primer 
Akut.12 

Lampu Celah Biomikroskop: 1•5 

Kongesti pembuluh doroh episklero don konjungtivo 
Edema epitel korneo 
Bilik mato depon dangkal, Her» don cells 
Pupil iregulor, middilotosi 
Lenso membesor don lebih terdorong kedepon 

Gambar 5. Pemeriksoon ilu ninosi penlight.12 

Pemeriksaan dengan penlight 
Bila lampu celah biomikroskop dan goniolens 

tidak tersedia, kedalaman bilik mata depan dapat 
dinilai dengan iluminasi penlight pada permukaan iris 
melalui sinar dari sisi temporal mata. Bila iris datar 
akan diiluminasikan pada sisi temporal dan nasal 
pupil sedangkan bila iris lebih terdorong kedepan 
maka akan tampak bayangan pada sisi nasal atau 
disebut Eclipse Sign. Pemeriksaan ini mempunyai 
sensitifitas 80-86% dan spesifisitas 69- 70%.1•9·12 

Tanda Klin ik Sudut Tertutup Primer Akut 
Tekanan Intra Okuler 

Pada serangan akut sudut tertutup primer TIO 
meningkat cepat. Peningkatan TIO relatif tinggi 
sehingga mampu menyebabkan edema epitel 
kornea yang sangat sesuai dengan keluhan klinik. 
Hoskins (1989) mengatakan TIO biasanya sekitar 
45-75 mmHg. Sedangkan metode pengukuran 
sebagian besar menggunakan Tonometer 
Aplanasi. '·26 

Serangan tersebut mendadak ketika tekanan 
intraokuler meningkat cepat, karena terjadi blok 
relatif trabekular meshwork oleh iris. 1•1'1 dengan 
manifestasi klinik berupa: nyeri mata mendadak, 
sakit kepala, kabur, melihat cahaya pelangi, mual, 
muntah. 

Gejala yang berat sering ditunjukkan dengan 
nyeri mata mendadak dan sakit kepala. Nyeri 
tersebut dapat radier sepanjang distribusi cabang 
oftalmik saraf trigeminal yang ditandai nyeri di sinus, 
telinga, kepala dan gigi. Nyeri yang hebat karena 
tingginya TIO dapat menimbulkan gejala mual dan 
muntah. Kadang nyeri dada dan abdomen serta 
berkeringat dapat terjadi. Hal ini sering menimbulkan 
misdiagnosa.5 

Kabur dan melihat seperti pelangi disebabkan 
edema epitel kornea karena tingginya TIO. Edema 
kornea dapat memisahkan cahaya putih 
menyebabkan cincin berwarna mengelilingi cahaya 
lampu pijar dengan warna merah kuning di tengah 
dan biru hijau di perifer. Gejala ini merupakan gejala 
awal serangan akut.' 

Sudut Tertutup Primer Akut . •,,, 
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Gorn bar 9. UBM podo moto norrncl." 

Ultrasound Biomicroscope 
Ultrasound Biomicroscope (UBM) merupakan 

teknik diagnosis non invasif dengan menggunakan 
transducers berfrekuensi tinggi untuk memberikan 
resolusi tinggi sehingga dapat menggambarkan 
segmen anterior dan struktur sekeliling bilik mata 
belakang termasuk badan siliar, hubungan 
iridolentikuler, dan apparatus zonula zinnii serta 
hubungan anatominya. Dengan UBM kelainan 
patologi arsitektur segmen anterior dapat dievaluasi 
secara kualitatif dan kuantitatif.Y'" 

Pada mata normal hubungan iris pada margin 
pupil tampak ada celah dengan lensa dan area 
tersebut dapat diukur. Pada keadaan terjadi blok 
pupil UBM menunjukkan celah iris-lensa kecil, sudut 
terbuka sempit, sulkus siliaris terbuka dan 
peningkatan kedalaman bilik mata belakang antara 
iris dan zonulla atau lensa perifer, bilik mata depan 
dangkal dengan permukaan lensa lebih anterior 
kearah akar iris.10·116 

Gombor 8. Gonioskopi menunjukkon sudut terlutup 
totol." 

sudut tertutup akutnya. Gonioskopi mata jiran pada 
pasien dengan sudut tertutup primer biasanya 
menunjukkan sudut sempit dan mata yang terkena 
menunjukkan kontak iridokorneal perifer komplet 
(Shaffer grade 0-gambar 4 ).1 

Gonioskopi 
Diagnosa definitif tergantung pada pembuktian 

sudut tertutup pada !JOnioskopi. Oleh karena itu 
pemeriksaan sebaikrya harus dilakukan pada 
serangan akut meskipun obat-obat untuk 
menurunkan dan mengurangi edema kornea 
diperlukan untuk dapat mengevaluasi sudut bilik 
mata depan. Goniosl<opi Dinamik (compression! 
indentation) dapat rnernbantu untuk menentukan 
blok iris dan trabekular meschwork reversibel atau 
irreversibel dan dapat sebagai terapi untuk merusak 

Pemerilcsaan Saraf Optik dan Lapang 
Pandangan 

Pad a Sudut Tertutup Primer Akut biasanya tidak 
terjadi perubahan atau perubahan relatif dari saraf 
optik dan lapang pan:langan. Papil saraf optik 
hiperemi sampai perdarahan dan lapang pandangan 
normal atau sedikit konstriksi. Permasalahannya 
pada serangan akut edema kornea dapat 
mempersulit visualisasi :lari papil dan pada keadaan 
akut penurunan TIO lebih emergensi untuk 
menghindari kerusakan saraf optik lebih lanjut 
daripada kehilangan waktu untuk evaluasi papil dan 
lapang pandangan.5·9•13 

Selama serangan akut, TIO yang cukup tinggi 
bisa menyebabkan ylaucomatous optic nerve 
damage, kerusakan saraf akibat iskemia, tetapi bila 
ratio cup disc besar ju stru mengindikasikan bahwa 
serangan akut tersebut berkembang dari creeping 
closed angle glauconia. Hal ini penting karena 
penatalaksanaannya berbeda. '·5 

Gambar 7. Teknik Von -ierick." 

, I 
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Gambar 13. Skemo Terop pada Sudut Tertutup Primer 
Akut.18 

Addltional treatment to lower IOP 
(medica' treatment and/or surgery) 

( Follow-Up ) 

<=-~~~-IO_P_c_o_nt_ro_l ~~~-:) / "~ 
Favorable Unfavorable 

l l 

( =>eripheral iridectomy 

i 

( Laser iridotomy) /~ 
Succ sful Unsuccesful 

or not possible 

i 

Lowering IOP Me.dical Treatment Reducing Inflammation 
Opening chamber angle 

PENATALAKSANAAN 
Sudut Tertutup Prime, Akut merupakan satu 

yang terpenting pada kedaruratan mata. Serangan 
akut dapat sembuh spontan atau berulang dan bila 
tidak diterapi dapat mengakibatkan hilangnya 
penglihatan permanen atau kebutaan. Terapi definitif 
pada Sudut Tertutup Primer Akut adalah iridektomi 
baik secara laser atau pernbedahan.':" 

Berdasarkan Japan Glaucoma Society 
Guideline of Glaucoma (2 )04) terapi pada Sudut 
Tertutup Primer Akut dapa1 dijelaskan pada skema 
dibawah ini. 

pada afakia atau pseudofakia, Tumor atau cysta iris 
dan badan siliar, G/aucomatocyclitis crises (Posner 
Sch/ossman syndrome). ' 

OIC{il] 

DIAGNOSIS BANDING1•9•15'16 

Glaukoma Neovaskuler, Glaukoma Fakomorfik, 
Iris Plateau, Ectopia Lentis, Glaukoma sudut tertutup 

Gambar 12. AS OCT podo wonito usio 40 tahun 
dengon sudut sempil don bilik moto 
depan dongkal. 16 

Gambar 11. AS OCT podo molo normal. 17 

I 

Anterior Segment Optical Coherence 
Tomography 

Anterior Segment Optical Coherence 
Tomography (AS OCT) merupakan suatu alat 
alternatif yang dapat untuk mengevaluasi kondisi 
segmen anterior dengan cepat dan tan pa kontak. AS 
OCT dapat mengukur struktur segmen anterior mata, 
termasuk kedalaman bilik mata depan (Anterior 
Chamber Depth), sudut bilik mata depan, dan 
diameter bilik mata depan (jarak dari sudut ke sudut). 
Dengan mengukur sudut bilik mata depan diperoleh 
data untuk dapat mengevaluasi keadaan sudut yang 
sempit." 

Gambar l 0. UBM poda sudut sempit dengon blok 
pupil." 

Sudut Tertutup Primer Akut . 
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Dari skema-skema diatas maka 
penatalaksanaan Sudut Tertutup Primer Akut secara 
umum terbagi menjadi: Terapi medikamentosa, 
Terapi Laser, Bedah inslsi, Penatalaksanaan pada 
Mata Jiran. 

Terapi Medikamentosa 
Pada serangan akut diperlukan sekali penanganan 
pertama dengan medikamentosa yang bertujuan 
mempersiapkan penderita untuk tindakan definitif. 
Akhir-akhir ini terapi medikamentosa sistemik 
menjadi prioritas utama sedangkan topikal 
merupakan prioritas sekunder. '·5·9 

Terapi sistemik 
Prosedur terpenting menurunkan TIO 

secepatnya dengan asetasolamid 500 mg dapat 
diberikan intravena. Biasanya dikombinasi dengan 
500 mg oral. Bila injeksi intravena tidak 
memungkinkan 1000 mg asetasolamid oral dapat 
diberikan. Bila TIO lebih dari 60 mmhg sebaiknya 
dipertimbangkan pemberian hyperosmotic agent. 
Yakni Glicerin oral dosis 1.0-1.5 g/kgBB, kadang 
mannitol 20% dengan dosis 1.0-1.5 g/kgBB 
intravena.5·5·9 

Topikal 
Pada serangan akut ringan, obat kolinergik 
(pilocarpin 1 %-2%) 2-3 kali perjam menyebabkan 
miosis yang dapat mendorong iris perifer menjauh 
dari trabekular meschwork. Tetapi pada TIO yang 
cukup tinggi, miotik sering tidak efektif karena 
tingginya TIO menyebabkan iskemia pada iris yang 
mengakibatkan paralisa dari muskulus sphincter 
pupil dan diperburuk oleh mekanisme lain dari 
pilocarpin yakni kontraksi muskulus siliaris yang 
menurunkan jalur uveosklera. Obat topikal lain yang 
umum digunakan adalah 13 adrenergik antagonis 
(Timolol), a 2 adrenergik agonis.1•55·9 

Tera pi suportif 
Pada serangan yang berat terapi suportif 

penting untuk mengurangi stress pasien misalnya 
analgetik, antiemetik. Bila inflamasi iris cukup berat 
diberikan steroid topikal.' 

Pendekatan terapi serangan akut sudut tertutup 
primer menurut Salmon, 2004 sesegera mungkin 
diberikan Asetasolamid 500 mg i.v dan dilanjutkan 
500 mg oral, Pilocarpin 2% dua tetes pada kedua 
mata dan 13 bloker serta dexametason topikal. 
Analgetik dan anti emetik bila diperlukan serta pasien 

Gambar 15. Algoritma penatolaksanaan sudut 
tertutup primerakutdengan blok pupil." 

Rernember. lrtdotomy for fellow oye 

IRIOOTOMY 
(or lrtdoctomy) 

CLEAR CORNEA 

-1.v./oral Acotazola~t.E~l~hral osmou ~ 
• topical • Pilocarplne 2% 

• B·blockera ··--· 
• a, egonlst (Apraclonidlne/Brimon dlno) 
• steroids 

• oomoel lndontatlon using 4 rnrror lens 

1·2HOI~ .--_c==::::;---====-~-;::===-~~ 
ATTACK BROKEN 

OPTIONAi. 
• keep pallenl supine 
• analgesia 
• anu-emeuce 

Berdasar algoritma EGS (2004) bahwa 
penatalaksanaan Sudu: Tertutup Primer Akut dengan 
mekanisme blok pupil adalah sebagai berikut: 

Gambar 14. Algoritma penatalaksaan Sudut Tertutup 
Primer Aht.13 

Fotlow as in POAG 

Asc~':t'~~:~~ued ... 
patency of iridotomy 

Gonioscopy as indicated 

Follow as in POAG PPP 
Ascertain continued 
patency of iridotomy 

Gonioscopy as indicated 

Ye, ~enceof 
glaucon iatous optic 

neur iphaty ? 

Medical treatment lo 
lower IOP Gonioscopy 
lo assess other angle 
closure mechanism 

Ascertain conltnued 
patency of iridolomy 
Gonioscopy as indicated 

Persitent, Progressive 
lntraocular pressure 

elevation ? 'fo/ 

Svccesful 

I . . I u ' fl E luccesful lridotomy in follow eye ncisiona ~" Laser ridotomy 1-----•1 if chamber angle is 
I ridectomy No, ''"b" at risk for closure 

Medical therat y to break attack 
and prepare iatient for laser 

iridotorny 

Pafriont with 
Acute Primary 
Angle Closure 

Sedangkan rnenurut Preferred Practice Pattern 
AAO (2005) algoritma untuk penatalaksaan pasien 
dengan Sudut Tertutup Primer Akut sebagai berikut: 

Sudut Tertutup Primer Akut ,, 
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Bedah lnsisi 
Pembedahan sebaiknya dipertimbangkan bila 
lridotomi Laser dan lridoplasti Laser tidak tepat dan 
tidak berhasil. Pembedahan dapat berupa iridektomi 
perifer, ekstraksi lens a, parasintesa dan 
trabekulektomi meskipun jarang. Bila mata masih 
inflamasi tetapi TIO sudah menurun sebaiknya 
ditunggu sampai mata \ebih tenang.' 
lridektomi perifer 
Pembedahan iridektomi dilakukan hanya bila 
lridotomi Laser paten tidal. tercapai. Situasi-situasi 
tertentu juga menqindikaslkan untuk dilakukan 
iridektomi secara bedah yaitu kornea yang keruh, 
bilik mata depan datar dan penderita kurang 
kooperatif. '·5 

Ekstraksi lensa 
Ekstraksi lensa saja dapat memperdalam bilik 

mata depan, rnemperluas sudut filtrasi serta 
rnenurunkan TIO. Ekst·aksi lensa sebaiknya 
dilakukan tiga bulan setelah lridotomi Laser karena 
mata sudah tenang, adesi iridokorneal tidak tetap 
dan lebih aman. Pendapat lain, lridotomi Laser 
perifer merupakan prosedur yang cepat, mudah dan 
efektif untuk terminasi sebaqlan besar serangan 

Gombor 18. lridoplosti l.ose r.20 

tidak dapat dilakukan atau secara fisik tidak mampu 
mengeliminasi aposisi • sudut tertutup karena 
mekanisme lain selain blok pupil serta diperlukan 
pada kegagalan terapi medikamentosa maka laser 
argon iridoplasti perifer (AL Pl) merupakan pilihan 
yang simple dan efektif untuk membuka aposisi 
tertutupnya sudut. ALPI merupakan tindakan laser 
untuk mengkontraksi stroma iris perifer sehingga 
mampu melepaskan kontak dengan trabekular 
meschwork.Tujuan iridoplasti adalah mendorong iris 
menjauh dari sudut denqan contracting burn. 
lridoplasti dapat d i k o rn b i n a s i dengan 
pupiloplasty.':":" · 

Tindakan lridotomi Laser tidak lepas dari 
komplikasi-komplikasi yang ditimbulkan, adapun 
komplikasi-komplikasi tersebut adalah:9·'° Kabur, 
Abnormalitas pupil, Diplopia dan glare, Kerusakan 
kornea, Uveitis anterior, Sinekia posterior, 
Perdarahan, Peningkatan TIO, Opasitas lensa. 

Pada situasi tertentu dimana lridotomi Laser 

(A) (B) 
Gamborl 7. A. UBM blok pupil, B. UBM po ska 

lridotomi l.oser.' 

Gomborl 6. lridotomi Loser kombinosi argon 
dilonjutkon Nd:YAG.12 

Terapi Laser 
lridotomi merupakan tindakan laser untuk 

membuat hole fullthickness pada iris untuk 
melepaskan blok pupil. Ideal dilakukan pada iris 
perifer antara jam 11-1, tertutup oleh palpebra 
superior sehingga dapat meminimalisasi efek 
diplopia dan glare serta dilakukan tepat pada dasar 
crypta iris dimana stroma area tersebut lebih tipis 
sehingga penetrasi laser lebih mudah.8 '0 

19 

Adapun teknik iridotomi dapat berupa: lridotomi 
Laser Argon, lridotomi Laser Neodynium (YAG), 
lridotomi kombinasi. 

dalam posisi supinasi se\ama satu jam. Setelah itu 
Pilocarpin sebaiknya diulang setengah sampai satu 
jam. Setelah 30 men it bila TIO masih diatas 35 mmhg 
diberikan oral gliserol 50% 1 g/KgBB atau mannitol 
20% 1-2 g/KgBB intravena.1810 

01m Sudut Tertutup Primer Akut · 
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RINGKASAN 
Sudut tertutup primer merupakan keadaan 

komplek yang dapat memicu untuk terjadinya 

Parasintesa bilik mata depan 
Parasintesa bilik mata depan merupakan 

modalitas lain dalam rangka menurunkan TIO inisial. 
Parasintesa dapat dilakukan dengan menggunakan 
surgical blade steril 0.75 mm pada temporal limbus 
dengan sebelumnya diberikan anestesi topikal dan 
antibiotika topikal sebelum dan setelah parasintesa. 
Parasintesa bilik mata depan dapat pula 
menggunakan jarum 30 G atau spuit tuberkulin jarum 
30 G dengan terlebih dahulu melakukan clear 
corneal incision dengan wheeler knife .2• 

Mata jiran 
Pada mata jiran mempunyai predisposisi 

anatorn' untuk terjadi blok pupil dan beresiko untuk 
berkembang menjadi sudut tertutup akut. Serangan 
akut pada mata yang terkena dapat meningkatkan 
efek simpatik pada mata jiran untuk terjadi dilatasi 
pupil. Untuk itu maka lridotomi Laser pada mata jiran 
penting dilakukan setelah serangan akut. lridektomi 
perifer diindikasikan bila lridotomi Laser tidak dapat 
dilakukan. '·5 

Mata jiran yang tidak diterapi 40%-80% akan 
berkembang menjadi serangan akut 5-10 tahun 
kemudian. Bahkan penelitian di Singapore Hospital 
menunjukkan bahwa dua minggu setelah serangan 
akut sudut tertutup primer, sekitar 27.3% mata 
jirannya terdapat neuropati optik dan gangguan 
lapang pandangan. Dan pemberian pilocarpin 
jangka panjang tidak efektif untuk mencegah 
kemungkinan serangan akut pad a mata jiran. '·25 

Garn bar 20. Trabekulektomi A ornix based flap, B. 
limbus based flap.23 

trabekulektomi. Di China bila serangan akut sudah 
terbengkalai trabekulektomi bisa dilakukan.5·22 

W >«.t!IOO-JW~~ ~""'"'" .. t' ,.,m.,..~ ... -."l". •1• 

Trabekulektomi 
Karena komplik.asl durante dan paska 

trabekulektomi maka biasanya tidak dilakukan pada 
keadaan akut, akan tetapi trabekulektomi dapat 
disarankan bila serangan terjadi lebih dari 36 atau 72 
jam. Pada paska ser anqan akut sudut tertutup 
primer, trabekulektomi diindikasikan bila sudah 
terdapat PAS lebih dari 70 %, sedangkan apabila 
PAS yang terjadi masih sekttar 50 % iridektomi masih 
mungkin untuk dilakukan dan bila paska episode 
akut dengan medikamentosa maksimal sudut masih 
tetap tertutup lebih dari 75% meskipun dengan 
gonioskopi indentasi dan atau TIO masih lebih 45 
mmhg. Pada keadaar in'i keberhasilan iridektomi 
perifer hanya 43% _3·5·'6·21 

Pada mata Asian serangan akut kadang 
refrakter terhadap terapi standar. Trabekulektomi 
biasanya dilakukan pada mata yang tidak respon 
terhadap terapi rnedlkarnentosa atau mata yang 
berespon terhadap terapi medikamentosa tetapi 
diperkirakan mempunyai dasar untuk berkembang 
menjadi kronis. Pada kasus yang seperti ini iridotomi 
perifer tidak dilakukan sebelum dilakukan 

. ' i .,,, - 
I ' i I , \ I /~\ after cataract \ 1,( •uro ,ry .. l•n• Implant I In p< ,tllon 
! 

I , aque, •u• flow 
i 

i 
Gambar 19. Skematis oliron humor okuos setelah 

ekstraksi kotorok." 

sudut tertutup primer akut. Fakoemulsifikasi bukan 
prosedur yang mudah. Oleh karena itu pertama 
sebaiknya dilakukan laser perifer iridotomi dan atau 
plasty. Dievaluasi kemudian dan bila diperlukan 
dapat dilakukan ekstraks i katarak pad a mata yang 
lebih tenang dan TIO sudah menurun.1·5•9 

Namun akhir-akr ir ini ekstraksi lensa 
(Fakoemulsifikasi) dan penanaman lensa intraokuli 
posterior chamber dilak .ikan pada keadaan akut, 
beberapa penelitian menunjukkan hasil yang efektif, 
meskipun masih kontroversi karena pada keadaan 
akut kemungkinan adesi iridokorneal permanen 
sehingga ekstraksi lensa menjadi kurang efektif.1·2·5·9 

f . 
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Optik dan La pang Pandangc n Sudut Tertutup Primer 
Akut biasanya tidak ·terjadi perubahan atau 
perubahan relatif dari saraf optik dan lapang 
pandangan. Papi! saraf optik hiperemi sampai 
perdarahan dan lapang pandanqan normal atau 
sedikit konstriksi. Diagnosa ·:lefinitif tergantung pada 
pembuktian sudut tertutup pada gonioskopi. 

Sudut Tertutup Primer Akut merupakan satu 
yang terpenting pada kedaruratan mata karena bila 
tidak diterapi dapat mengakibatkan hilangnya 
penglihatan permanen atau xebutaan, Terapi definitif 
pada Sudut Tertutup Prime· Akut adalah iridektomi 
baik secara laser atai, pembedahan. Terapi 
medikamentosa intensif u 1tuk menurunkan TIO, 
sebaiknya dimulai seseuera mungkin karena 
tingginya TIO akan merusak saraf optik lebih lanjut. 

Pembedahan dipertimbangkan bila lridotomi 
Laser dan lridoplasti Laser tidak tepat dan tidak 
berhasil. Pembedahan dapat berupa iridektomi 
perifer, ekstraksi lensa, trabekulektomi dan 
parasintesa bilik mata depan meskipun masih perlu 
penelitian lebih lanjut. Bila mata masih inflamasi 
tetapi TIO sudah menunrn sebaiknya ditunggu 
sampai mata lebih tenang. Penting untuk 
diperhatikan mengobati rr ata jiran, baik dengan 
iridotomi laser atau iridektorni perifer dan perawatan 
paska tindakan pernbedah.an merupakan hal yang 
esensial. 

glaukoma. Blok pupil relatif menjadi penyebab 
tersering dan yang mendasari lebih dari 90 % kasus 
terjadinya sudut tertutup primer. 

Simmons (2006) mendefinisikan sudut tertutup 
sebagai aposisi iris perifer dengan trabekular 
meschwork dan menyebabkan penurunan aliran 
humor akuos ke bilik mata depan. Pada sudut 
tertutup primer tidak ada kelainan patologi yang 
mendasari, yang ada hanya predisposisi anatomi. 
Sudut Tertutup Primer Akut terjadi bila ada 
peningkatan TIO yang cepat akibat blok mendadak 
dari trabekular meschwork oleh iris. 

Namun kecenderungan akhir-akhir ini 
terminologi khususnya sudut tertutup primer 
mencoba dibuat mirip yang digunakan pada sudut 
terbuka primer. 

Ada beberapa faktor resiko, berpengaruh pada 
konfigurasi bilik mata depan yang dapat berkembang 
menjadi sudut tertutup primer yakni ras, gender, 
refraksi, biometri, usia, riwayat keluarga serta 
kelainan sistemik. 

Patofisiologi pada sudut tertutup primer, 
jaringan trabekular meschwork normal dan 
peningkatan TIO disebabkan oleh sumbatan 
mekanik pada sudut sempit yang menghambat aliran 
humor akuos ke trabekular meschwork. Pada mata 
yang secara anatomi dapat berkembang menjadi 
sudut tertutup primer menurut Allingham, 2005 
mempunyai faktor-faktor pencetus untuk terjadinya 
serangan akut yakni faktor penyebab midriasis 
ataupun miosis. Sedangkan patogenesa sudut 
tertutup primer akut belum sepenuhnya dapat 
dijelaskan tetapi terdapat dua teori menurut Salmon 
(2004) yakni teori muskulus dilator dan teori 
muskulus sphincter. 

Serangan akut sudut tertutup primer biasanya 
mendadak ketika tekanan intraokuli meningkat cepat 
karena terjadi blok relatif trabekular meshwork oleh 
iris, berupa nyeri mata mendadak, sakit kepala, 
kabur, melihatcahaya pelangi, mual, muntah. 

Adapun tanda klinik Sudut Tertutup Primer Akut 
didapatkan TIO yang tinggi (biasanya 45-75 mmhg) 
dan pada pemeriksaan Lampu Celah Biomikroskop 
didapatkan kongesti pembuluh darah epiklera dan 
konjungtiva, edema epitel kornea, bilik mata depan 
dangkal, pupil iregular, middilatasi, lensa membesar 
dan lebih terdorong kedepan.Pemeriksaan Saraf 

Sudut Tertutup Primer Akut .. · 
"' 
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